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GRUPO GALPÃO CELEBRA 40 ANOS  

E INICIA TEMPORADA EM SÃO PAULO 

Espetáculo Till, a saga de um herói torto                                                                                                                         Foto: Humberto Araujo

Programação comemorativa inclui os espetáculos Till, Nós e De tempo somos
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Uma das companhias de teatro mais importantes do 
Brasil, o Grupo Galpão, completa 40 anos em 2022 e 
faz em dezembro sua temporada em São Paulo. Nos 
dias 3 e 4, sábado e domingo, às 18h, no Teatro Flávio 
Império, o Grupo mostra na capital paulista sua 
tradição de teatro de rua: o espetáculo “De tempo 
somos”, uma peça que celebra o encontro do teatro 
com a música, marca registrada do grupo em seus 40 
anos de história, que estreou em 2014. A montagem 
tem direção de  Lydia Del Picchia e Simone Ordones, 
que também estão no elenco, junto com Antonio 
Edson, Beto Franco, Eduardo Moreira, Fernanda 
Vianna, Luiz Rocha (ator convidado), Júlio Maciel e 
Paulo André. O evento é gratuito com entrada sujeita 
à lotação do espaço. 
 

Nos dias 6 e 7 de dezembro, às 21h, e no dia 8 de 
dezembro (em duas sessões: às 18h e às 21h), no 
Teatro Procópio Ferreira, a companhia revisita uma de 
suas principais montagens de rua, que ganha os palcos 
este ano, o espetáculo “Till, a saga de um herói torto”, 
de 2009, com texto de Luis Alberto de Abreu e direção 
de Júlio Maciel. No elenco, Antonio Edson, Arildo de 
Barros, Beto Franco, o ator convidado Eliseu Custódio, 
Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Lydia Del Picchia, Si‐
mone Ordones e Fernanda Vianna, que nesta tempo‐
rada substitui a atriz Teuda Bara. Os ingressos estão à 
venda na bilheteria do teatro e no site https://site 
.bileto.sympla.com.br/teatroprocopioferreira/, a R$ 40 
(inteira) e R$ 20 (meia).  
 
Entre os dias 14 e 17 de dezembro, de quarta a sábado, 
às 19h, no Teatro do Centro Cultural Olido, o público 
poderá matar a saudade do espetáculo “Nós”, de 2016, 
com direção de Marcio Abreu. No palco, Antonio 
Edson, Beto Franco, Eduardo Moreira, Júlio Maciel, 
Lydia Del Picchia, Paulo André e Inês Peixoto, que nesta 
temporada substitui a atriz Teuda Bara, celebram a vida 
enquanto preparam a última sopa e debatem, sob um 
prisma político, questões do mundo contemporâneo – 
a intolerância, a violência, a diversidade e a convivência 
com a diferença. O evento é gratuito com entrada su‐
jeita à lotação do espaço. Retirada de ingressos na bi‐
lheteria com 1h de antecedência. 
 
Criado por cinco atores em 1982, a partir do espetáculo 
"A alma boa de Setsuan", montagem conduzida por di‐
retores do "Teatro Livre de Munique" da Alemanha, 
após algumas oficinas realizadas em Belo Horizonte, o 
Galpão se valeu dessa rica experiência para se lançar 

Espetáculo De tempo somos 
Foto: Guto Muniz 
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numa proposta de construção de um teatro de grupo, 
de pesquisa e com raízes profundamente populares. 
Hoje, com 12 integrantes no elenco, o Grupo é formado 
por Antonio Edson, Arildo de Barros, Beto Franco, Chico 
Pelúcio, Eduardo Moreira, Fernanda Vianna, Inês 
Peixoto, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, Paulo André,  
Simone Ordones e Teuda Bara. 
 
Para o ator Eduardo Moreira, diretor artístico e um dos 
fundadores do Grupo, em 1982, “a atual versão ressig‐
nifica os cenários e os figurinos, numa nova leitura da 
peça que busca uma maior agilidade e versatilidade, 
especialmente na relação direta com o público. Num 
momento em que é urgente que a arte e o teatro reen‐
contrem o público, o Galpão mergulha numa de suas 
obras mais populares, trazendo uma reatualização do 
sentido da saga de Till Eulenspiegel, um anti‐herói que 
desmascara e revela a violência dos poderosos e a ex‐
ploração dos desvalidos. Resgatar a montagem de Till 
para o nosso repertório nesse momento faz todo o sen‐
tido, especialmente sob a perspectiva da celebração do 

encontro com o público amplo e diversificado, tanto no 
palco como na rua”, ressalta.  
 
“NÓS somos nós, esse coletivo de 40 anos de existência 
e nós, seres humanos e artistas de teatro para lá dos 
cinquenta, com suas perplexidades, questões, angústias, 
algumas esperanças e muitos nós”, explica Eduardo 
Moreira. "Remontar essa peça nos 40 anos do Galpão 
nos pareceu algo inevitável, já que ela é política e de‐
bate a convivência, mas também por aproximar ator e 
personagem e, dessa maneira poética, acabar falando 
muito do que é ser um grupo de teatro", completa o ator. 
 
SOBRE O GRUPO GALPÃO 
Criado em 1982, o Grupo Galpão tem sua origem ligada 
à tradição do teatro popular e de rua. Há 40 anos de‐
senvolve um teatro que alia rigor, pesquisa e busca de 
linguagem, com montagem de peças que possuem 
grande poder de comunicação com o público. Formado 
por atores que trabalham e trabalharam com diferentes 
diretores convidados – como Gabriel Villela, Cacá Car‐

Espetáculo  
Nós 
Foto: Guto Muniz
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valho, Paulo José, Yara de Novaes e Marcio Abreu (além 
dos próprios integrantes que também já dirigiram es‐
petáculos do Grupo) – o Galpão formou sua linguagem 
artística a partir desses encontros diversos, criando um 
teatro que dialoga com o popular e o erudito, a tradição 
e a contemporaneidade, o teatro de rua e o palco, o 
universal e o regional brasileiro. 
 
SERVIÇO 
“De tempo somos” 
3 e 4 de dezembro de 2022 – Sábado e domingo,  às 18h 
Duração:  70 minutos | Gênero: sarau literário musical  
Classificação: livre  
Teatro Flávio Império – Rua Prof. Alves Pedroso, 600, 
Cangaíba, São Paulo / SP 
Evento gratuito – Entrada sujeita à lotação do espaço 
Informações: (11) 2621‐2719 e grupogalpao.com.br 
 
Till, a saga de um herói torto” 
6, 7 e 8 de dezembro de 2022 – Terça e quarta às 21h 
Quinta às 18h e às 21h (duas sessões) 

Duração: 90 minutos | Gênero: tragicomédia 
Classificação: livre 
Teatro Procópio Ferreira – Rua Augusta, 2823,  
Cerqueira César, São Paulo / SP 
Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia‐entrada) 
https://site.bileto.sympla.com.br/teatroprocopioferreira/ 
Informações: (11) 3083‐4475 e grupogalpao.com.br 

 
“Nós” 
14 a 17 de dezembro de 2022 – De quarta a sábado, às 19h 
Duração: 90 minutos | Gênero: teatro contemporâneo 
Classificação indicativa: 16 anos 
Teatro do Centro Cultural Olido – Avenida São João, 473, 
Centro Histórico de São Paulo / SP 
Evento gratuito – Entrada sujeita à lotação do espaço 
Retirada de ingressos na bilheteria com 1h de antecedência 
Informações: grupogalpao.com.br 

 
Todos os eventos contam com tradução em LIBRAS  
Mais informações: grupogalpao.com.br 

Grupo Galpão                                             Foto: Mateus Lustosa 
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